
Renault KADJAR







De lækre linjer, den robuste kølergrill og de brede 
skuldre afslører, at Renault Kadjar er klar til det meste. 
En pålidelig og sportslig partner, som inspirerer dig i 
hverdagen, og som bare venter på at føre dig ud på 
nye eventyr.

Hav modet til at 
tage skridtet







Med sin karatkteristiske C-shape LED lyssignatur, 
de afrundede lygter og de elegante letmetalfælge* 
efterlader Kadjar et tydeligt aftryk i gadebilledet.

* Standard på Zen og Bose.

En stærk karakter







Skift miljø, oplev noget nyt. Drej på kontakten, test 
firehjulstrækket, og lad din sikre crossover køre dig til 
steder, som vil tage dig med storm. Øget frihøjde, 
tagrælinger i aluminium, sidebeskyttelseslister, beskyttelse 
af kofanger for og bag... 
Velkommen til Kadjars univers!

Frihed med 
firehjulstræk











Tag på eventyr i hverdagen, oplev nye sider af 
din by. Med Energy dCi 110-motor, Stop & Start-
system og genindvinding af bremseenergi er 
Kadjar blandt de bedste. Og det samme gælder, 
når vi snakker brændstofforbrug og CO2-emissioner  
(op til 26,3 km/l og 99 g/km*). 

* Brændstofforbrug og CO2-emissioner godkendes i henhold 
til NEDC-kørecyklussen. Metoden er ens for alle producenter 
og gør det muligt at sammenligne bilerne med hinanden. 
Brændstofforbruget ved almindelig kørsel påvirkes naturligvis 
af anvendelsesforholdene, udstyret og førerens kørestil.

Eventyr i byen









Der er masser af lys i Renault Kadjars store kabine, hvor du kan opleve eventyr uden at give afkald på komforten. Panoramaglastag*, skålformede sæder, 
et fleksibelt instrumentpanel, høj og bred midterkonsol og et adaptivt speedometer, kromdetaljer og eksklusive materialer – alt sammen vidner om en 
gennemarbejdet finish.

* Ekstraudstyr til udstyrsversion Bose.

Komfort i stor stil









Bag rattet i din nye crossover kan du udforske nye 
veje og få nye indtryk. I den sikre og komfortable 
Renault Kadjar er du altid opkoblet, og bilen er 
ikke bange for nytænkning: De effektive motorer, 
de mange assistentsystemer, den komfortable 
og lyse kabine og den intelligente fleksibilitet gør  
Renault Kadjar til den perfekte bil til nye eventyr.

Lad Renault 
Kadjar tage dig 
med ud på nye 
eventyr



ALL MODE 4X4-I®-systemet*. Ændrer dine kørselsforhold sig? Drej på rattet, og vælg den passende indstilling. Der er tre indstillinger:
 - 2WD : Bilen trækker kun på forhjulene. Denne indstilling optimerer brændstofforbruget ved almindelige kørselsforhold.
 - Auto : Systemet regulerer automatisk fordelingen af drejningsmomentet og afbalancerer kraftoverførslen til for- og baghjulene.  
Fremdrift og sikkerhed optimeres.

 - Lock : 50/50-kraftfordelingen mellem for- og baghjul opretholdes op til 40 km/t på blødt underlag (løv, mudder, sne).

* 4x4 fås i kombination med Energy 1.6 dCi 130-motoren.

Renault Kadjar er en ægte crossover med alt, hvad det indebærer. Der er ingen begrænsninger – du lader rejselysten styre. Med den store frihøjde og 
muligheden for ALL MODE 4X4-I®-systemet er Kadjar din perfekte partner i alle situationer.

Skræddersyet vejgreb med firehjulstræk







Effektivitet uden kompromiser
Motorerne til Kadjar er kraftfulde, driftssikre og økonomiske. Med stop & start-system og genindvinding af bremseenergi har de alle 
de tekniske løsninger (downsizing, friktionsreducering, nyeste indsprøjtningssystem), der giver præstationer og brændstofforbrug 
i topklasse. Og alt dette uden at gå på kompromis med din køreglæde.

Præstationer og effektivitet i hverdagen – 
dCi-motoren med 110 hk har et klart formål.  
Den er beregnet til alle, der gerne vil kombinere god 
økonomi og køreglæde. For første gang anvendes 
der stålstempler, der optimerer kapaciteten ved at 
reducere friktionen. Motoren er kombineret med en 
manuel 6-trins gearkasse eller en 6-trins automatisk 
EDC-dobbeltkoblingsgearkasse. Den er fantastisk 
effektiv: fra 99 g CO2 /km* og op til 26,3 km/l*!

* Brændstofforbrug og CO2-emissioner godkendes i henhold til 
NEDC-kørecyklussen.

Energy dCi 110  
Komfortabel kørsel

Motoren er både alsidig og kraftfuld, og den udnytter 
ekspertisen hos Renaults motorkonstruktører 
maksimalt. Den går hverken på kompromis i forholdet 
mellem præstationer og komfort eller mellem 
oplevelse og forbrug. Energy dCi 130 fås også i en 
version med firehjulstræk.

Energy dCi 130 
Køreglæde

Benzinmotoren Energy TCe 130 er smidig og har 
hurtig respons allerede fra lave omdrejningstal. 
Turboladeren giver ekstra kraft, og den konsekvente 
udnyttelse gør motoren til et økonomisk valg. For at 
forbedre accelerationen ved især lave omdrejningstal 
i 2. og 3. gear har den en overboost-funktion, som 
aktiverer turboladeren både hurtigere og oftere.

Energy TCe 130 
Smidighed og kontrol

Den 6-trins automatiske dobbeltkoblingsgearkasse sikrer komfortable gearskift uden ryk. EDC er dynamisk 
og hurtig, og den reagerer i princippet øjeblikkeligt på alle udfordringer. Og når det gælder økonomien, er 
brændstofforbruget nærmest det samme som med manuel gearkasse. EDC-gearkassen fås i kombination 
med Energy dCi 110-motoren og passer perfekt til en behagelig og rolig køreoplevelse – uanset forholdene.

EDC-gearkasse  
Diskret og højteknologisk



Advarsel ved for høj hastighed med registrering af vejskilte.
Med dette system kan du tilpasse din kørsel efter de data, som kameraet registrerer.  
Den visuelle advarsel vises i instrumentpanelet, og du bliver anbefalet at gemme 
hastigheden som øverste hastighedsgrænse i hastighedsbegrænseren.

Håndfri parkering*
Parkering har aldrig været nemmere end med den hånfri parkeringsfunktion  
(Easy Park Assist). Systemet bedømmer den tilgængelige plads, og hvordan du skal køre. 
Lad systemet overtage og hjælpe dig med at parkere.

Et af formålene med Renault Kadjar er at gøre din kørsel nemmere, mere afslappet, sikrere og smidigere. Med de forskellige 
køreassistentsystemer er det nemt at tilpasse hastigheden, placere sig korrekt på vejen, kontrollere den blinde vinkel, parkere 
eller bruge den automatiske op- og nedblænding af lyset, som tilpasses i forhold til tilstedeværelsen af andre biler i nærheden.  
Med Kadjar er du sikkert kørende.

Tryg kørsel i hverdagen

* Ekstraudstyr til udstyrsversionen Bose.



Aktivt nødbremsesystem**
Systemet advarer føreren, hvis der er risiko for en kollision med et forankørende køretøj. 
Hvis føreren ikke reagerer kraftigt nok, hjælper det aktive nødbremsesystem med at øge 
bremsekraften for at reducere effekten af kollisionen eller i bedste fald helt undgå den.

Advarsel om biler i den blinde vinkel*
Systemet registrerer, om der er køretøjer i den blinde vinkel. Det advarer automatisk 
føreren med et lyssignal i venstre eller højre sidespejl.

* Ekstraudstyr til udstysversionen Bose. ** Ekstraudstyr til udstyrsversionerne Zen og Bose.



Multimediesystemet Renault R-LINK 2 gør din biloplevelse 
endnu bedre. Den store adaptive touchscreen på 7” 
er både intuitiv, ergonomisk og meget komfortabel at 
bruge. Den grafiske brugerflade minder om en tablet: 
Man flytter ikoner ved at klikke og trække, og man kan 
scrolle og zoome ind og ud. Alt sammen gøres ved brug 
af fingerspidserne, som du ville gøre på din tablet.

Via de nye velkomstsider, der kan tilpasses, kommer du 
nemt til dine favoritfunktioner. Du kan gemme op til seks 
forskellige brugerprofiler. Alle brugere kan med et enkelt 
klik finde sine egne indstillinger for navigationssystem, 
multimedieudstyr, aktivering af assistentsystemer og 
instrumentpanelets design.

Med R-LINK 2 har du onlineadgang til R-LINK Store, 
som tilbyder apps, der er specielt udviklet til brug i 
bilen. Desuden findes der en lang række tjenester 
som fx trafikinformation i realtid fra Tom Tom* eller 
førerassistentsystemer fra Coyote*.

R-LINK 2 er en komple "kommandocentral", som du 
ovenikøbet kan betjene med stemmen, når du f.eks. skal 
finde vej eller slå et telfonnummer op.
Med Renault Kadjar er komfort ikke kun noget du 
mærker i sæderne men også i den intuitive bejtning af 
R-LINK 2 og i mulighederne for at indstille systemer og 
instrumentpanel præcis som du ønsker.

* I en begrænset periode. Kontakt din Renault forhandler for at høre 
nærmere om de aktuelle vilkår.

Opkoblet kørsel







Dybe bastoner, elegant diskant, realistisk akustik – audiosystemet fra  
Bose® forvandler kabinen i din crossover til en koncertsal. Syv avancerede 
højttalere og en subwoofer spreder panoramalyden via en specialtilpasset digital 
forstærker. En lys klang, strukturerede rytmer, subtile akkorder... man kan nyde 
en fyldig, afbalanceret og præcis lyd både på forsæderne og på bagsæderne. 
I Renault Kadjar får dit eventyr sit eget soundtrack…

* Standard i Bose-versioner.

BOSE ® Sound System* 
Oplev en ny lyd





CARLAB
Chromo zone Kadjar farver

Kreativt værksted Interiør og udstyr

Tilbehør Udstyr som viser din stil

Tekniske data Motorer

Mål Volumen

Standard- og ekstraudstyr Komplet liste



Chromo zone

Hvid "Glacier"* Hvid "Nacré"

Grå "Platine" Grå "Titanium"



* Hvid "Glacier" er almindelig lak (standard), 
øvrige farver er metallak og ekstraudstyr.

Sort "Étoilé" Blå "Cosmos"

Beige "Dune"

Rød "Flame"

Brun "Cappuccino"



Sikkerhed
 ABS-bremser med elektronisk 
bremsekraftfordeling (EBV)  
og bremseassistent (BAS) 

 Dæktrykssensorer
 Elektronisk stabilitetskontrol (ESC) 
med antispin (ASR)

 Frontairbag til fører og 
forsædepassager samt sideairbags 
(hoved/bryst) 

 Gardinairbags i loftbeklædningen til 
beskyttelse af hovedet, for/bag 

 Højdejusterbare sikkerhedsseler foran
 ISOFIX-beslag på bagsædets yderste 
pladser

 Nakkestøtter ved alle siddepladser
 Selealarm på alle siddepladser
 Trepunktsseler på alle siddepladser 
 Skiltegenkendelse med advarsel om 
for høj hastighed

 Vognbaneassistent 

Kørsel
 Brugerdefineret speedometer  
med 7” TFT-skærm

 Cruise Control/hastighedsbegrænser
 Eco-køreindstilling
 Elektronisk parkeringsbremse
 Gearskifteindikator
 Hill Start Assist
 Højde- og dybdeindstilleligt rat
 Kørecomputer
 Servostyring, elektrisk progressiv

Komfort
 El-ruder for/ bag
 Foldbar nøgle med fjernbetjening  
til centrallåsen

 Højdeindstilleligt førersæde
 Læselamper for og bag
 Manuel aircondition
 Varme i forsæderne

Udvendigt
 16” stålfælge med hjulkapsler i 
designet "Pragma"

 Dækreparationssæt (udgår ved valg 
af reservehjul som ekstraudstyr)

 Kofangerbeskyttelse for og bag i sort

Indvendigt
 12-V-stik for og bag
 Armlæn foran 
 Midterkonsol med opbevaringsrum 
og kopholdere

 Nedfældeligt bagsæde, 1/3-2/3
 Opbevaringslommer på bagsiden  
af forsæderyglænene

 Stofindtræk

Udsyn, lygter
 C-shape LED kørelys
 El-sidespejle m. varme
 Forlygtespulere

Lyd, multimedie
 Radio med cd, mp3 med  
Bluetooth®-audiostreaming +  
telefoni , stemmebetjening,  
USB- og AUX-tilslutning samt 
ratbetjening og 4 højttaler

Ekstraudstyr
 Klimapakke: 2-zoners klimaanlæg 
samt regn- og lyssensor

 Nødhjul
 Metallak

LIFE

Kreativ workshop

16” stålfælge Pragma

Mørkegråt stofindtræk



17” aluminiumsfælge Aquila

Sikkerhed
 Automatisk nær-/fjernlys

Kørsel
 Læderrat

Komfort
 Automatisk klimaanlæg , dobbeltzone 
individuelt justerbare

 Førersæde med lændestøtte
 Nøglekort med håndfri betjening

Udvendigt
 17” aluminiumsfælge i designet 
”Aquila”

Indvendigt
 Opbevaringsrum til 
bagagerumsafdækning under 
bagagerumsbunden

 Variabel bagagerumsbund med 
mulighed for plan lastflade, ekstra 
volumen eller opdeling

Udsyn, lygter
 Elektrisk indklappelige sidespejle
 Tågeforlygter med statisk kurvelys 

Lyd, multimedie
 Radio med DAB+, CD, mp3, 
Bluetooth®-audiostreaming + 
telefoni, stemmebetjening,  
USB- og AUX-tilslutning samt 
ratbetjening og 6 højttalere

Ekstraudstyr
 Adventurepakke: tagrails & 
mørkttonede sideruder og bagrude

 Metallak 
 Aktivt nødbremsesystem (AEBS)
 Nødhjul
 Parkeringssensorer for og bag
 R-LINK 2-infotainmentsystem:  
7” adaptiv touchscreen, navigation 
med kort over Europa, DAB+, 
Bluetooth®-audiostreaming + 
telefoni, stemmebetjening,  
USB-in, AUX-in, ratbetjening

 Lastpakke: nedklappeligt 
passagersæde, Easy brake-
nedfældning af bagsædet, 
midterarmlæn med to kopholdere 
bag og opgraderet indtræk i 
kombineret stof/kunstlæder

 Varme i forrude

ZEN (UD OVER LIFE)

Kreativ workshop

Mørkegråt stofindtræk Mørkegråt indtræk i kombi neret stof og kunstlæder
(bestilles med Lastpakke) 

Bild till Pack R-LINK 2



Komfort
 Forreste passagersæde 
højdeindstilleligt og nedklappeligt

 Midterarmlæn med to kopholdere bag

Udvendigt
 19” aluminiumsfælge i designet 
”Egeus”

 Kofangerbeskyttelse for og bag i 
mørk grå

 Mørkttonede sideruder og bagrude
 Tagrails

Indvendigt
 Easy brake-nedfældning af bagsædet 
med plan lastflade

 Makeupspejle med lys
 Indtræk i stof og kunstlæder

Udsyn, lygter
 Komplette LED-forlygter,  
Pure Vision®

 Varme i forrude

Lyd, multimedie
 Bose®-surround sound-system med 
8 højttalere

 R-LINK 2-infotainmentsystem:  
7” adaptiv touchscreen, navigation 
med kort over Europa, DAB+, 
Bluetooth®-audiostreaming + 
telefoni, stemmebetjening,  
USB-in, AUX-in, ratbetjening

Ekstraudstyr til bose
 Metallak
 Sort læderindtræk og elektrisk 
indstilleligt førersæde

 Panoramaglastag og bakspejl med 
automatisk afblænding

 Technopakke: parkeringsassistent, 
sidesensorer & bakkamera (foruden 
sensorer for og bag), advarsel 
ved blinde vinkler samt aktivt 
nødbremsesystem (AEBS)

BOSE (ud over ZEN)

Kreativ workshop

19” aluminiusfælge Egeus

Mørkegråt Bose-indtræk i kombineret stof og 
kunstlæder

Sort læderindtræk (ekstraudstyr)





Teknisk data
MOTOR

Energy  
TCe 130

Energy  
TCe 130 EDC

Energy  
dCi 110 Eco2

Energy  
dCi 110 EDC Eco2

Energy  
dCi 130

Energy  
dCi 130 4WD

Motortype (indsprøjtning/turbo)

4-cylindret 
rækkemotor 
Elektronisk 
multipoint-

indsprøjtning

4-cylindret  
rækkemotor 
Elektronisk  
multipoint- 

indsprøjtning

4-cylindret  
rækkemotor 
Common rail

4-cylindret  
rækkemotor 
Common rail

4-cylindret  
rækkemotor 
Common rail

4-cylindret  
rækkemotor 
Common rail

Slagvolumen (cm3) 1.197 1.197 1.461 1.461 1.598 1.598
Boring x slaglængde (mm) 72,2 x 73,1 72,2 x 73,1 76 x 80,5 76 x 80,5 80 x 79,5 80 x 79,5
Antal cylindre/ventiler 4/16 4/16 4/8 4/8 4/16 4/16
Brændstof Benzin Benzin Diesel Diesel Diesel Diesel
Miljønorm Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Administrativ ydelse (Frankrig) 6 6 5 5 7 7
Gearkasse 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 4WD – 4x4 ALL MODE-i
Maks. ydelse kW CEE (hk) ved omdrejninger  
(omdr./min.)

96 
(130)/5.500 96 (130)/5.500 81 (110)/4.000 81 (110)/4.000 96 (130)/4.000 96 (130)/4.000

Maks. drejningsmoment Nm CEE ved 
omdrejninger (omdr./min.) 205/2.000 205/2.000 260/1.750 250/1.750 320/1.750 320/1.750

Stop & Start/Energy Smart Management Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Life / Zen Zen Bose Life / Zen Bose Zen Bose Zen Bose Zen Bose

Dæk-/fælgdimensioner 215/65 R16 
215/60 R17 215/60 R17 215/60 R17 

225/45 R19
215/65 R16 
215/60 R17

215/65 R16 
215/60 R17 
225/45 R19

215/65 R16 
215/60 R17

215/65 R16 
215/60 R17 
225/45 R19

215/65 R16 
215/60 R17

215/65 R16 
215/60 R17 
225/45 R19

215/60 R17
215/60 R17 

225/45 
R19

GEARKASSE
Gearkassetype Manuel 

gearkasse
Automatisk  

gearkasse EDC
Manuel 

gearkasse
Automatisk  

gearkasse EDC
Manuel 

gearkasse
Manuel 

gearkasse
Antal gear 6 7 6 6 6 6

PRÆSTATIONER
Tophastighed (km/t) 192 192 182 181 190 190
0-100 km/t (sek.) 10,1 10,7 11,9 11,7 9,9 10,5
Brændstofforbrug og emissioner* 16" / 17" fælg 17" fælg 19" fælg 16" / 17" fælg 19" fælg 16'' / 17" fælg 19" fælg 16'' / 17" fælg 19" fælg 17" fælg 19" fælg
Brændstofforbrug ved blandet kørsel (km/l) –  
NEDC 17,9 18,2 16,9 26,3 25,6 26,3 25,6 23,3 22,2 20,8 20,4

CO2-emissioner ved blandet kørsel (g/km) – 
NEDC 126 125 134 99 103 99 103 113 117 126 129

HJÆLP TIL ØKONOMISK KØRSEL
Eco-indstilling Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Driving Eco2 Ja Ja Ja Ja Ja Ja

STYRETØJ
Styretøjstype Elektrisk  

servostyring
Elektrisk  

servostyring
Elektrisk  

servostyring
Elektrisk  

servostyring
Elektrisk  

servostyring
Elektrisk  

servostyring
Vendediameter mellem fortovskanter (m) 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72

BREMSESYSTEM
Nødopbremsningssystem Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Elektronisk stabilitetskontrol – ESC Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Vægt 16" / 17" fælg 17" fælg 19" fælg 16" / 17" fælg 19" fælg 17" fælg 19" fælg 17" fælg 19" fælg 17" fælg 19" fælg
Egenvægt i køreklar stand (MVODM) 1.306 1.320 1.373 1.380 1.394 1.407 1.421 1.415 1.429 1.536 1.536
Totalvægt (MMAC) 1.853 1.903 1.911 1.916 1.924 1.943 1.951 1.964 1.972 2.050 2.059
Maks. anhængervægt med bremser 1.500 1.500 1.500 1.350 1.350 1.450 1.450 1.800 1.800 1.800 1.800
Maks. anhængervægt uden bremser 690 695 720 725 730 740 745 745 750 750 750
Maks. taglast (kg) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
* Brændstofforbrug og CO2-emissioner godkendes på baggrund af en standardmetode. Metoden er ens for alle producenter og gør det muligt at sammenligne bilerne med hinanden. Brændstofforbruget ved almindelig kørsel påvirkes 
naturligvis af anvendelsesforholdene, udstyret og førerens kørestil. På www.renault.dk kan du læse mere om, hvordan du kan forbedre brændstofforbruget endnu mere.



Dimensioner

DIMENSIONER/MÅL (mm) 
A Akselafstand 2.646
B Samlet længde 4.449
C Overhæng forrest 897
D Overhæng bagest 906
E Sporvidde forrest ved jorden 1.556
F Sporvidde bagest ved jorden 1.542
G Samlet bredde uden/med sidespejle 1.836/2.058
H Højde ulæsset uden/med tagbøjler 1.607/1.613
H1 Højde (ulæsset) med bagklappen åben 2.069
J Læssehøjde (ulæsset) 761
K Frihøjde 200
L Benplads ved 2. sæderække 220

M Kabinebredde, albueplads foran 1.480
M1 Kabinebredde, albueplads bagi 1.455

P Lofthøjde bag ved en ryglænshældning på 14° 
på 1. sæderække (forsæder) 905

P1 Lofthøjde ved bagsæder ved 14° 
ryglænshældning (bagsæde) 910

Y Bredde mellem hjulkasserne 1.099

Z Maks. lastlængde med bagsædet oprejst/
nedfældet 864/1.620

Z1 Lastlængde med forreste passagersæde 
nedfældet 2.563

R/R1 Tilkørsels-/frakørselsvinkler i grader ved 
forreste/bageste kofanger 18/28

Bagagerumsvolumen (liter)
Med dækreparationssæt (volumen VDA) 472
Maks. varerumsvolumen (sæde nedfældet) 1.478



Standard- og ekstraudstyr

LIFE ZEN BOSE®

SIKKERHED OG FØRERASSISTENTSYSTEMER
SIKKERHED
ABS med bremseassistent 
Adaptiv fører- og passagerairbag (frontairbaggen i passagersiden kan deaktiveres)
Aktivt nødopbremsningssystem til panikopbremsning - ¤ *
Automatisk låsning af dørene under kørslen
Centrallåsning af dørene
Dækreparationssæt
Dæktryksovervågningssystem 
Advarsel om biler i den blinde vinkel - - *
Elektronisk stabilitetskontrol, ESC med ASR
Vognbaneassistent -
ISOFIX-beslag ved bagsæderne
Mekanisk børnesikring på bagdørene
Nødhjul ¤ ¤ ¤
Pulsstyret blinklys
Gardinairbags foran og bagi, der beskytter hovedet 
Sideairbags foran, der beskytter brystet 
Skiltegenkendelse med advarsel om for høj hastighed -
Trepunktsseler til den midterste bagsædeplads
Selealarm

KØRSEL 
Brugerdefineret speedometer med 7" TFT-skærm
Bakkamera - - *
Tågeforlygter med statisk kurvelys -
Elektronisk parkeringsbremse 
Cruise Control/hastighedsbegrænser 
Parkeringssensorer for og bag - ¤
Parkeringssensorer på siderne - - *
Eco-køreindstilling
Igangsætningshjælp på bakker (Hill Start Assist) 
Forlygter med C-formet LED-dagskørelys
Gearskifteindikator

DESIGN
UDVENDIGT DESIGN
Indfarvede dørhåndtag
Forreste og bageste kofanger i Erbé-grå - -
Forkromede rudelister
Forkromede dørpanellister -
Forkromede tagrælinger - *
17" letmetalfælge i designet Aquila - ¤
19" letmetalfælge i designet Egeus - -
16" stålfælge med hjulkapsler i designet "Pragma" - -
Metallak ¤ ¤ ¤
Forlygter med komplet LED Pure Vision® - -
Sorte, formstøbte kofangere foran og bagpå -
Tonede sideruder og bagrude - *



Standard- og ekstraudstyr

LIFE ZEN BOSE®

INDVENDIGT DESIGN
Sort læderindtræk og elektrisk indstilleligt førersæde - - ¤
Læderrat -
Rat, indstilleligt i højden og længden 
Sædeindtræk i kunstlæder og titansort stof - -
Sædeindtræk i kunstlæder og stof, sort med mørke okkernuancer - * -
Sædeindtræk i mørkegråt stof -
Lædergearknop

KOMFORT OG MULTIMEDIE
KOMFORT
12-V-stik foran og på midterkonsollen til brug ved 2. sæderække 
Automatisk nær-/fjernlys -
2-zoners automatisk klimaanlæg *
Elruder foran og bagi
Elektrisk indklappelige sidespejle -
Elektrisk indstillige og opvarmede sidespejle
Fast glastag og bakspejl med automatisk afblænding - - ¤
Højdeindstilleligt førersæde
Førersæde med indstillelig lændestøtte -
Foldbar nøgle med fjernbetjening til centrallåsen - -
Læselampe foran og bagi
Manuel aircondition - -
Midterarmlæn foran
Midterarmlæn med to kopholdere bag - *
Regn- og lyssensor *
Håndfrit nøglekort til låsning/start -
Tre nakkestøtter ved bagsædet

MODULARITET
Splitbagsæde 1/3-2/3 -
Splitbagsæde 1/3-2/3 med Easy Break-funktion - *
Variabel varerumsbund med mulighed for plan lastflade, ekstra volumen eller opdeling -
Nedklappeligt og højdeindstilleligt passagersæde - *
Lommer på bagsiden af forsæderyglænene

MULTIMEDIE
4 højttalere - -
6 højttalere - -
Bose®-soundsystem med 8 højttalere - -
Radio med DAB+, cd, Bluetooth®, stemmebetjening, USB- og AUX-tilslutning - -
Radio, cd, Bluetooth®, stemmebetjening, USB- og AUX-tilslutning - -
R-LINK 2-infotainmentsystem: 7” adaptiv touchscreen, navigation med kort over Europa, DAB+, Bluetooth® m.m. - ¤

UDSTYRSPAKKER
Adventurepakke: tagrælinger & mørkttonede sideruder og bagrude - ¤
Klimapakke: 2-zoners klimaanlæg samt regn- og lyssensor ¤
Lastpakke: nedklappeligt passagersæde, Easy brake-nedfældning af bagsædet, midterarmlæn med to kopholdere bag og opdateret indtræk i en blanding  
af stof og kunstlæder - ¤

Technopakke: parkeringsassistent, sidesensorer & bakkamera (foruden sensorer for og bag), alarm for biler i den blinde vinkel samt aktivt  
nødopbremsningssystem (AEBS) - - ¤

= Standard; ¤ = Ekstraudstyr;     - = Fås ikke;     * = Kun i en pakke.



Uundværligt tilbehør

1.

2.

1. Stylingkit med side steps og  
skærmforøgere. Med side steps 
og slærmforøgere understreges  
Renault Kadjars muskuløse udseende 
samtidig med, at det giver delvis be-
skyttelse mod hverdagens småskader.  
2. Sidepaneler med lys. Forstærker bilens 
udseende samtidig med, at LED-lyset giver 
bedre sigtbarhed ved ind- og udstigning.  
3. Sportspedaler i aluminium. De 
specialtilpassede pedaler giver bilens  
kabine et sporty look og et optimalt greb.  
4. 19” aluminiumsfælge "Jaipur".  
Antracitgrå fælge med diamantlook, 
der forener dynamik med raffinement.  
5. 17” aluminiumsfælge "Aquila".  
Højblank sort finish. Der fås en lang 
række forskellige aluminiumsfælge til din  
Renault Kadjar så du kan tilpasse bilens 
udseende efter dine ønsker.

3. 4.

5.

Raffineret stil



Uundværligt tilbehør

1. Lastgitter. Sørger for at bagage-
rummet og kabinen er adskilt. Praktisk 
og sikkert når du medbringer husdyr.  
2. Indstigningslister med LED-lys.  
Beskytter dørfalsen mod ridser og 
giver bilen et elegant udseende.  
3. DVD-afspiller med to seperate  
skærme. Bærbart system der gør rejsen  
sjovere. 4. Bagagerumsbakke med  
forhøjede kanter. Bakken er ilpasset 
bagagerummet og er et pratisk tilbehør 
til dig, som ofte transporterer gods i  
bagagerummet. Nem at tage ud og vaske 
ved behov. 5. Gummimåtter. Et vandtæt 
alternativ til tekstilmåtterne som giver 
optimal og langvarig beskyttelse.3. 4. 5.

1. 2.

Livet i bilen



Din fritid

Uundværligt tilbehør

1. Tagboks. Renault tilbyder en lang række tagbokse i forskellige farver og 
størrelser, der forener udseende og komfort og giver optimal lastkapacitet. 
2. Cykelholder til anhængertrækket. Sikker transport af op til 3 cykler. 
Afhængigt af modellen kan holderen afmonteres eller nedfældes ved åbning 
af bagklappen. 3. Skjult anhængertræk. Anhængertrækket kan ikke ses, 
når det ikke er i brug men vippes nemt ned ved behov ved hjælp af et diskret 
håndtag i bagagerummet. 4. Easyflex bagagerumsmåtte. Den vandtætte 
og heldækkende måtte passer perfekt i bagagerummet. Kombinationen af 
måtte og dækken garanterer maksismal beskyttelse af hele bagagerummet, 
også når bagsæderne er lagt ned. 5. Tagbøjler i aluminium samt 
skiholdere. Holdbare, sikre og lette at montere. Godkendt i City Crash Test.

4.

1. 2. 3.

5.

Læs mere i Kadjars tilbehørsbrochure eller på 
www.renault.dk



Renault – Meget mere end en bil

En ny Renault belaster miljøet mindst muligt og er en sikker 
og komfortabel bil, hvor du og din familie kan tilbringe mange 
hyggelige timer de næste mange år. Vi vil gerne fortælle dig 
lidt om, hvad vi kan gøre for dig hen ad vejen, hvis du skulle 
have brug for vores ekspertise. Vores målsætning er, at du 
altid skal have en oplevelse af kvalitet – både når du kører,  
og når du har brug for vores assistance efter bilkøbet.

Garanti
Fra leveringsdato er Renault Kadjar dækket af 2 års 
fabriksgaranti. Renault Kadjar har desuden 2 års  
Renault Assistance, 3 års lakgaranti og 12 års rustgaranti.

Renault Forsikring
Renault Forsikring er vores egen mærkeforsikring.  
Vi forsikrer kun Renault og koncentrerer os om at gøre  
dit ejerskab af en Renault så problemfrit som muligt.  
Et godt eksempel er, at vi som det eneste forsikringsselskab 
garanterer reparation med Renault Originaldele.  
Har du købt en af verdens sikreste biler,  
skal du ikke køre omkring med uoriginale reservedele,  
hvis noget skulle ske. Det ser vi som en selvfølge.

Renault Finance
Renault Finance finansieringsløsninger giver dig mulighed for 
finansiering af din nye Renault på fordelagtige vilkår, uanset 
om du er privat kunde eller virksomhed.  
Renault Finance kan i samarbejde med Santander Consumer 
Bank, Danmark tilbyde nogle af de mest attraktive 
finansieringsprodukter i markedet, uanset  
om du ønsker at eje eller du ønsker at lease din nye Renault.  
Se mere på www.renault.dk eller hør mere om dine 
muligheder her i forretningen (hos din nærmeste forhandler).

Renault Tilbehør
Du kan gøre din Renault mere personlig ved at vælge mellem 
vores mange praktiske, komfortable og sjove tilbehørsdele. 
Renaults tilbehørssortiment er specielt udviklet til at opfylde 
dine behov for komfort, sikkerhed og styling.

Renault og miljøet
Dit Renault værksted arbejder efter vores egne strenge 
miljøkrav, og vi bestræber os hele tiden på at belaste  
miljøet mindst muligt.

Renault Assistance til 
rådighed døgnet rundt
Renault Assistance er en serviceydelse, der er inkluderet 
i garantien, ydelsen tilbydes i 2 eller 3 års afhængig af 
bilmodel. Renault Assistance er til rådighed døgnet rundt, 
året rundt. Det eneste, du skal gøre, er at foretage et 
opkald til 80 88 93 53 (gratis) og du vil blive betjent af en 
medarbejder hos Renault Assistance. De fleste reparationer 
vil blive udført på stedet. Hvis din bil ikke kan repareres 
samme dag, eller hvis den nødvendige tid til reparationen i 
henhold til Renaults tidsskema overstiger 3 timer,  
vil Renault tilbyde en løsning alt efter omstændighederne  
(f.eks. erstatningsbil, vidererejse, overnatning).
For opkald i Danmark 80 88 93 53 (gratis)
For opkald uden for Danmark +46 8-4111132

Renault Service
Når du følger producentens serviceintervaller, er det let 
at passe på din nye Renault. Og når du benytter dig af et 
autoriseret Renault værksted, som bruger originale  
Renault reservedele, får du både tryghed og garanti. Du ved, 
at din Renault mekaniker er uddannet i at servicere netop 
den bilmodel, du ejer. Alle reservedele, der monteres i bilen 
ved service eller reparation, er perfekt tilpasset, så de kan 
fungere optimalt. Det gælder både sliddele, olier og nye dæk. 
Alt er testet og godkendt, inden det anvendes på din bil.



Renaults 7 kundeløfter 

 - Kundeløfte 1*: vi vil svare på din internetforespørgsel inden for 24 timer

 - Kundeløfte 2*: vi tilbyder dig prøvekørsel af en bil fra den modelserie, du har valgt,  

enten med det samme eller inden for 2 dage

 - Kundeløfte 3: vi holder dig løbende orienteret om status på din ny-bilsordre op til leveringen

 - Kundeløfte 4: vi returnerer din bil til aftalt tid og pris efter værkstedsbesøg

 - Kundeløfte 5: du vil ikke blive faktureret for værkstedsarbejde, som ikke er aftalt med dig

 - Kundeløfte 6*: vi tilbyder dig gratis vejhjælp indtil næste fabriksbestemte serviceeftersyn,  

når du får udført et Renault service hos os

 - Kundeløfte 7*: vi tilbyder dig prissikring på mekanisk service- og reparationsarbejde

* Få mere information på www.renault.dk, hos din Renaultforhandler, eller Renaults kundeservice.





Generøs plads, smart og fleksibel opbygning, reelle opbevaringsrum – Renault Kadjar er fyldt med gode egenskaber. Den kan desuden være udstyret 
med Easy Break-systemet, som ved hjælp af et håndtag i bagagerummet automatisk låser bagsædet op og nedfælder det i forholdet 1/3-2/3.  
Bagagerumsbunden kan placeres i to højder (på udstyrsniveauerne Zen og Bose), så man kan vælge enten at placere den højt, så man har en helt plan 
lastflade, eller man kan placere den lavt og udnytte den fulde bagagerumsvolumen. Bagagerummet kan også opdeles i to eller tre rum til smart og sikker 
opbevaring. Afhængig af version og udstyr kan passagersædet klappes ned og bruges som bord, hvilket også gør det muligt at transportere lange genstande 
på over 2,50 m. Opbevaringsrummene har samme høje klasse – 30 l fordelt i kabinen gør livet lettere i bilen.

Alsidig og praktisk







Stop watching, start living.
Renault KADJAR



Vi har bestræbt os på at gøre oplysningerne i brochuren så nøjagtige og opdaterede som muligt. Renault forbeholder sig dog ret til, som et led i vores løbende optimeringer af modelprogrammet at foretage ændringer 
på modellerne uden varsel, herunder egenskaber, specifi kationer, udstyr og tilbehør. Brochuren kan være uaktuel eller unøjagtig på nogle områder, da egenskaber, udstyr, specifi kationer og tilbehør kan være ændret eft er 
udgivelsesdato, og derfor kan afvige fra beskrivelserne. Kontakt din Renault forhandler før køb for at sikre, at egenskaber, udstyr specifi kationer og tilbehør på det bestilte køretøj svarer til dine forventninger. Ifølge lov om 
ophavsret er kopiering af hele eller dele af denne publikation ikke tilladt uden forudgående skrift lig tilladelse fra RENAULT.
Renault anbefaler

Crédits photo : © Renault Marketing 3D-Commerce, J. Ludes, A. Bernier, O. Banet – Printed in EC – FEH0118DK – Januari 2018
RENAULT DANMARK - en fi lial af RENAULT NORDIC AB. Industriparken 21 A, 1.sal, 2750 Ballerup, Danmark

Forlæng Kadjar-oplevelsen
www.renault.dk
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